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stenenbanl<beric 
NIEUW: STENEN BANK BERICHTEN! 

Nieuws voor u: De Stenen Bank gaat zes keer per jaar uitkomen. Naast de bekende kwartaal

nummers, zal twee keer perjaar een meer sobere Stenen Bank Berichten uitkomen. Daarin I igt 

de nadruk op actueel wijknieuws, berichten en acties van Vereniging Dorpsbelang Hees, activi 

teiten en overig actueel Hees' nieuws. Zo hopen wij u snellervan ontwikkelingen op de hoogte 

te brengen, als dat nodig is. In deze eerste Stenen Bank Berichten onder meer aandacht zaken 

rondom jaarvergadering en jaarverslag. 

Algemene Vergadering van 
de Vereniging Dorpsbelang Hees - verslag 

17 APRIL 2008 IN DE PETRUSKERK 

Aanwezig: Het bestuur: Johan van der Mee (voorzitter), Ton 

van Seters (secretaris), Toon Zondag (penningmeester), jan 

Brauer, Mieke Welsehen en 34 andere leden. 

Verslag: Wil ma van Seters 

Na de opening deelt de voorzitter mee datjan Bra u er en 

hijzelf aftreden alsbestuurslid zodat tijdens deze vergade

ring twee nieuwe bestuursleden moeten worden benoemd 

en ook in het voorzitterschap zal moeten worden voorzien. 

Enkele leden vinden het gewenst de namen van de kan 

didaat-bestuursleden en de kandidaat-voorzitter in een 

eerder stadium bekend te maken. De voorzitter is het daar

mee eens, maar stelt vast dat dit niet altijd mogelijk is. 

Het verslag van de algemene ledenvergadering van 12 

april2007 wordt goedgekeurd, waarna mevrouw Van 

Seters hartelijk wordt bedankt. Hetjaarverslag 2007 staat 

vanaffebruari 2008 op de website van de vereniging en 

binnenkort wordt ook gepubliceerd in de 'Stenen Bank'. 

Daarna hebben de leden nog een week de gelegenheid om 

commentaar te geven of aanvullingen voor te stellen. De 

voorzitter licht enkele belangrijkste punten uit hetjaar

verslag toe. Het financieel jaarverslag wordt besproken 

door de penningmeester. Het aantalleden is per saldo 

met 15 toegenomen. Ongeveer de helft van de gezinnen in 

Hees is lid van de vereniging. Er volgt een discussie over de 

mogelijkheden meer leden te werven. Persoonlijke contac

ten met zowel nieuwe als huidige inwoners van Hees zijn 

waarschijnlijk het meest effectief. Hetbestuur doet een 

beroep op de leden om "mond op mond" reclame voor de 

vereniging te bedrijven. 

De kascommissie, bestaande uit de heerVan den Berg en 

mevrouw Holleman, heeft de financiële administratie in 

orde bevonden. De vergadering besluit de penningmees

ter te dechargeren. Als leden van de nieuwe kascommis

sie worden benoemd de heren Van den Berg en Brauer. 

Mevrouw Holleman kan wegens haar afwezigheid ter ver

gadering formeel niet {her) benoemd worden. De secretaris 

zal mevrouw Holleman vragen als reserve beschikbaar te 

blijven . 

Afscheid oude bestuursleden en benoeming nieuwe 

bestuursleden 

De heren Van der Mee en Brauertreden af als voorzitter 

en lid van het bestuur. Voor deze vacatures zijn kandidaat 

Miny Schennink en Siebold de Graaf, die zich aan de leden 

voorstellen. De leden gaan akkoord met hun benoeming. 

Het bestuur stelt Mieke Welsehen voor als voorzitter. Zij 

wordt door de leden bij acclamatie als zodanig benoemd. 
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De nieuwe vqorzitter accepteert haar benoeming met 

vreugde en zegt toe zich met enthousiasme voor de vereni

ging te zullen inzetten. 

Van de afgetreden bestuursleden wordt afscheid genomen 

met een ludiek optreden van Ton en Wil ma van Seters, ver

momd als respectievelijk burgemeesterThom de Graaf en 

wethouder Hannie Kunst. Als dank worden zij benoemd tot 

'Ke i van Hees' en krijgen een Stenen Bankje aangeboden, 

gemaakt door mevrouw Lidy Ma hier. 

De nieuwe voorzitter bespreekt vervolgens de plannen 

voor 2008. Met subsidie van de gemeente zullen jaarlijks 

zes i.p.v. vier edities van de Stenen Bank verschijnen. De 

werkgroepen zijn actief bezig, zoals in de Stenen Bank 

regelmatig te lezen is. Er is nieuwe werkgroep, die voorlo 

pig "Werkgroep Sociaal" heet; suggesties voor een defini 

tieve naam zijn welkom. De Werkgroep Ruimtelijke orde-

In Memoriam joop van den Bogaard 

Wat een klap voor jeannette en de kinderen; maar wat 

een klap ook voor de Vereniging! Wij hebben verdriet 

om twee actieve mensen: joop was, pas kort, maar preg

nant aanwezig, lid van de nieuwe werkgroep Sociaal; 

jeannette al een aantal jaren enthousiast lid van de 

werkgroep Park West. Wij waren zo blij met die twee: 

eindelijk eens een keer jongere mensen (geen 6o+-ers)! 

En joop presenteerde de nieuwe werkgroep met elan 

tijdens de ALV van april, nog maar zo kort geleden: het 

debat na de pauze werd door hem bedacht en geïllu

streerd met zijn onderzoek naar de feiten en cijfers van 

Hees. 

Op dezelfde plek waar hij dat deed, in de Petruskerk, 

namen twee weken later de bewoners van Hees 

afscheid van hem. Een horror-scenario, waarmee nie

mand rekening kan houden en dat daarom zo zwaar 

valt! 

Wij gedenken joop met heimwee en we willen jeannette 

en hun kinderen, waar mogelijk, steunen bij deze vrese

lijke dagen en weken en maanden. 

Zo hoort dat, bij de nieuwe werkgroep, die daarom soci 

aal heet: die kant wildejoop ook op en die kantgaan wij 

dus ook .............. .. 
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ning heeft in samenwerking met de werkgroep Leefmilieu 

Nijmegen a Is belangrijkste item het project 2e Stads brug, 

dat voor a I Ie Hesenaren van groot belang is. De voorzitter 

neemt ook deel aan het Stedelijke Platform Groen Behoud 

in Nijmegen. De heer j ansen treedt af a Is voorzittervan de 

werkgroep Historie, waarvoor hij zich zeer ve rdienste lijk 

heeft gemaakt. De heer Brauer neemt het voorzitterschap 

van deze werkgroep voorlopig waar. Mevrouw Van Hal trad 

af als lid van de redactie van de Stenen Bank. Zij werd door 

de heer Brauer reeds bedankt voor haar bijdrage. 

Een voorstel tot wijziging van de Statuten wordt door het 

bestuur voor nader beraad terug genomen op grond van 

kritische beschouwingen uit de vergadering. De voorge

stelde wijziging had als doel het mogelijk te maken dat 

de vereniging individuele belangen van leden zou kunnen 

steunen. Het 'belang van de wijk' dient echter te allen tijde 

voorop te staan. 

De penningmeester geeft een toe lichting op de concept 

begroting 2008. De gemeente heeft onlangs een subsidie 

van €3500 toegezegd voor de Stenen Bank (6 edities per 

jaar), het wij kfeest, het concert in Park West en het onder

houd van de website. Deze subsidie is nog niet verwerkt in 

de concept begroting. Een aangepaste begroting za l wor

den gepubliceerd in de Stenen Bank. De heer jansen is van 

mening dat een bijdrage van € 150,-- per jaarvoor het te 

verschijnen boek over de Historie van Hees wel wat karig 

is. Het bestuur za l zich hierover beraden. De heer jannink 

vraagt het bestuur goed in de gaten te houden dat de 

gemeente gedane toezeggingen inderdaad nakomt. 

In de rondvraag vraagt de heer jannink of de onafhanke

lijkheid van de vereniging t .o.v. de gemeente niet in het 

geding komt door het accepteren van een gemeentelijke 

subsidie. De voorzitter ziet hierin geen probleem omdat 

zo'n subsidie immers bestemd is voor de leefbaarhe id 

van de wijk. De heer Peters vraagt of er bouwplannen zijn 

goedgekeurd voor bebouwing van het weitje achter het 

huis van Peters aan de Bredestraat. De voorzitter heeft van 

de stadsarchitect gehoord dat er nog geen akkoord door de 

gemeente is afgegeven. De heerVan Grunsven vraagt wat 

er gaat gebeuren met voormalig café 'De Witte Poort' op 

de hoek van de Kerkstraat en Dennenstraat. De voorzitter 

antwoordt dat volgens het bestemmingsplan en het bouw

plan de begane grond een horeca bestemming krijgt en de 

1e en 2e verdieping appartementen en studio's worden . 

De voorzitter si uithierna de vergadering. 

jaarverslag april 2007- april 2008 

Dit verslag bevat een overzicht in grote lijnen van de voor- werkgroep Sociaal, die o.a. hulp zou bieden bij de activi-

naamste activiteiten van de Vereniging Dorpsbelang Hees 

tussen april2007 en april2oo8. Het verrichte werk is geor

ganiseerd in een aantal werkgroepen. Deze werkgroepen 

hebben een vertegenwoordiging in het bestuur; de namen 

van de alle werkgroepleden zijn opgenomen in de bijlage. 

Veel aandacht heeft de vereniging het afgelopen jaar moe

ten richten op de planontwikkeling rond Park West fase lil 

en de nieuwe Stadsbrug Park West die onze woon - en leef

kwaliteit dreigt aan te tasten. Dat geldt ook voor een aan 

tal bedrijven langs de Energieweg en het industrieterrein 

langs het kanaal. Ook de vele bouwactiviteiten in de wijk 

vragen de nodige aandacht. Daarnaast heeft de vereniging 

een aantal sociale activiteiten georganiseerd en werkt 

constructiefsamen met andere organisaties in sociaal-cul

turele activiteiten in Hees om de levendigheid in dit mooie 

stukje Nijmegen te bevorderen. 

BESTUURSZAKEN 

Maria van de Mortel is in verband met haarverhuizing na 

vier jaar als bestuurslid in april2007 teruggetreden. Mieke 

Welsehen heeft haar plaats in het bestuur ingenomen. De 

voorzitter Johan van der Mee en jan Brauer zullen tijdens 

de algemene ledenvergadering terugtreden als bestuurs

lid na vier jaar als bestuurslid. Het bestuur heeft tal van 

gesprekken gevoerd met de B&W en ambtenaren van de 

gemeente Nijmegen over diverse dossiers. Met tal van 

Nijmeegseorganisaties werd sa mengewerkt en overlegd, 

o.m. werd medewerking verleend aan de Stichting Cultuur 

Criterium. 

SOCIALE ACTIVITEITEN 

In januari werd er samen met de Stichting Cultuur 

Criterium, het Wijkberaad St. Petruskerk en 

Bewonersveren i ging Dom in icushof een Nieuwjaarsborrel 

georganiseerd in de Petruskerk. 

Op een mooie zomeravond in juli organiseerden we van 

een Midsummernight Concert op het grasveld bij de volks

tuinen in Park West. Er waren meer zo'n 150 enthousiaste 

Hesenaren aanwezig. 

Het Dorpsfeest dat op 1 september 2007 werd gehouden 

in en rond de Petruskerk was een groot succes. Onder het 

genot van een drankje en een hapje genoten 400 aanwezi 

gen van de muziek van de band "The Flyers". 

In het bestuur is besproken, dat het organiseren van deze 

activiteiten heel veel werk en inzet kost en wil daarom 

graag hulp hebben bij het organiseren van de activiteiten. 

Tijdens een ledenenquête eind 2007 is geworven voor een 

te i ten en evenementen. Voor deze groep hebben zich vijf 

leden gemeld. De groep is in oprichting en zal op korte 

termijn haarwerkplan met het bestuur bespreken. Verder 

organiseerde de Werkgroep Park West ook nog een aantal 

activiteiten in het park (zie hieronder bij werkgroep Park 

West) 

FINANCIËN EN LEDENADMINISTRATIE 

Het aantalleden van onze vereniging is naast het gebrui

kelijke verloop van ongeveer 10 leden met ongeveer 15 

leden gestegen. We hebben ook ditjaarweer bovenop de 

minimale 10,- resp 18,- eur. veel extra "contributie" gekre

gen. Was vorigjaar het forse tekort net helemaal hersteld, 

ditjaar hadden we ons voorgenomen een aantal sociale 

activiteiten te organiseren. Hetwaren zeer geslaagde acti

viteiten maar die kosten dan ook duidelijk geld. Samen met 

de subsidie van de gemeente hebben we het binnen de 

begroting kunnen realiseren. De verkoop van onze boek

jes en lepeltjes gaat maar moeizaam en meestal vindt de 

verkoop "ongecontroleerd" plaats tijdens de verschillende 

sociale activiteiten, zodat we daar weinig van terug zien in 

on zefi nanciële verantwoord ing. Er zal voor ongeveer 100 

euro's verkocht zijn, geld dat in de inkomsten potjes van 

de festiviteiten meegenomen is. Verder is de boekwaarde 

weer met een 20% afgeschreven in de balans. Ook ditjaar 

weer, reserveren we 150 euro voor het historische boek 

over Hees. Samen hebben we ditjaar een exploitatietekort 

van een 200 euro, kortom financieel staan we er net zo 

goed voor als vorig jaar. 

WERKGROEP HISTORIE 

Belangrijke taak van de werkgroep is het verzamelen, 

documenteren en toegankelijk maken van materiaal 

over de geschiedenis van Hees. Zo verzamelt de werk

groep fotomateriaal en interviewt oude Hesenaren. Het 

materiaal wordt gedigitaliseerd. Over de archivering zijn 

samenwerkingsafspraken gemaakt met het Stads- en 

streekarchief Nijmegen. Leden van de werkgroep schrij

ven artikelen in de Stenen Bank, voor het historische blad 

Numaga en voor de populaire website Noviomagus. Ook 

worden adviezen aan derden verstrekt over de geschiede

nis van Hees. Zo is er intensief samengewerkt met de werk

groep voor het 400-jarig bestaan van de Petrus kerk. Dat 

resulteerde in een fraai historisch boekwerk "Een kerk in 

Hees. 400 jaar protestantse gemeenschap in het Nijmeegse 

Schependom': jan Braueren Loekjanssen namen deel in de 

redactie; Loekjanssen hield 6 oktobertijdens de officiële 
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viering ook een historische feestrede 400 jaar predikanten 

in Hees-Neerbosch . Een belangrijk project van de groep is 

voorbereiding en productie van een boek over de geschie

denis van Hees, dat rond 2011 moet uitkomen, zo'n 20 jaar 

na de oprichting van de huidige vereniging en zo'n 100 jaar 

na de oprichting van de Vereeniging Dorpsbelang, de voor

gangervan de huidige vereniging. 

STENEN BANK 

Het blad verscheen vier keer. Het aantal redactionele 

pagina's varieert van 16 tot 20. De inhoud vormt een aar

dige mix van verenigingsnieuws en -standpunten, actuele 

ontwikkelingen, sociaal-culturele ontwikkelingen in Hees 

en historische artikelen. Daarin is de redactie geslaagd, 

gezien de positieve reacties en het aantal nieuwe abon 

nees dat zich heeft aangemeld. Ook wordt gestreefd naar 

bijdragen van derden, waarover alleen eindredactie wordt 

gevoerd. In 2008 zal het blad 6 keer per jaargaan verschij 

nen en wordt de redactie uitgebreid. 

WERKGROEP PARK WEST 

De werkgroep heeft in 2007 zeven maal vergaderd, sedert 

de zomer van 2007 in het gebouwvan de Stichting Overa I. 
In April heeft een wisseling plaatsgevonden: Door het ver

trek van Elia Scholten en van Maria vd. Mortel kwamen 

het voorzitterschapvan de werkgroep en het secretariaat, 

vacant. TooA vd. Berg en Mieke Welsehen namen die taken 

over. Er kwamen in de loop van hetjaarvier nieuwe leden 

bij en twee 'werkgroep-volgers'. Via de ledenenquête, die 

aan het eind van hetjaar is gehouden kregen we boven

dien twee enthousiaste klussers, op wie we een beroep 

kunnen doen bij activiteiten van de werkgroep erbij . 

Een flinke werkgroep dus en dat mag ook wel: 

Een deel van Park West is opgeleverd in 2006: het 

Distel park, de volkstuinen en het terrein rond de Novio

kassen. Een onderhoudsploeg van de gemeente, aange

stuurd door de stadsdeelbeheerder Rob v.d. Wetering 

(jazeker: de naamgever aan de padden poel) en na zijn 

afscheid door de tijdel ijk opvolger Bart Hoe ij ma kers; en 

aangevoerd door de opzichter Rene jongen; zorgen voor 

het regulier onderhoud en beheer. Veel van wat zij doen 

wordt voorbesproken met de werkgroep. Zo hebben we 

een aparte club die zich bemoeit met aanplant en voor

al met de padden poel, daarbij geassisteerd door Cyril 

Liebrand, ecologisch adviseur. Er is een groepje, dat zich 

speciaal richt op het Kometenpark gedeelte en een aan 

talleden bemoeit zich met het noordelijk gedeelte van 

het Park. 

Er is het nodige "herstel- werk "verricht gedurende het 

jaar en natuurlijk veel schoonmaak en opruimwerk, ook 

door de bel en herstel lijn. Er zijn veel planten en bomen 
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kapot gegaan in de warme zomers en nog steeds is er 

overlast doorhangjongeren en hondeneigenaren. 

Er moesten vele planten opnieuw worden ingeplant, 

zo a Is vele beu ken haagstrui kj es. Schelpen paden zijn 

aangevuld, er zijn groene anti -parkeerwallen gemaakt 

langs de Bredestraat en deze heeft uiteindelijk kolken 

gekregen, zodat het geen rivier meer is na een dag 

regen. 

Er zijn twee activiteiten georganiseerd met bewoners. 

Een maal een opschoon middag, opnieuwvan de 

strook aan de Wolfskuilseweg. We hebben toen tevens 

afscheid genomen van de beheerder Rob v.d. Wetering. 

Verder is het prachtig idee van Corv.d. Donk, het 

Rooi bosje, tot stand gekomen. Samen met de wet

houder Groen jan v.d . Meer is het bosje in het najaar 

geopend. 

Beide activiteiten werden beter bezocht dan in 2006. 

Echter nog steeds gaat het om slechts een kleine club 

van vaak dezelfde mensen. Er is veel inzet geweest om 

ook de Lanteerne en Helicon te betrekken; tot op heden 

vruchteloos. Ook in 2008 zal daaraan worden gewerkt. 

De werkgroepleden en de Volkstuinders hebben boven

dien hard geholpen bij de inrichting van het veldje voor 

het 'Midsummernight'- concert in juli 2007. Het was een 

groot succes, met zeker 150 bezoekers. 

In samenwerking met het bestuurvan de Vereniging 

heeft de werkgroep kunnen voorkomen dat er een 

appartementencomplex wordt gebouwd op het terrein 

van de kassen aan de Wolfskuilseweg. Via inspraak, pers 

en intensieve lobby met de Raadsleden, zorgden wij 

ervoor dat een Raadsmeerderheid tegen dat bouwplan 

stemde en voor de toevoeging van het gebied aan Park 

West. 

Eind 2007 werd ons verzocht om met de gemeente te 

overleggen omtrent de verdere invulling van Park West, 

fase lil, het gedeelte ten noorden van de Bredestraat 

tot aan de rivier. Wij werken daarin samen met de 

Groengroep van het Waterkwartier.ln drie intensieve 

sessies hebben wij inspraak gepleegd op een voorzet 

van de gemeente. Die reacties worden verwerkt in 

een projecten plan, waarover het college in April van 

2008 een besluit neemt, om tot uitvoering te worden 

gebracht in 2008. 

Werkgroepleden hebben zitting in een nieuw opgericht 

stedelijk platform voor bescherming en behoud van het 

groen. Er wordt heel veel gebouwd, ook in Hees. Samen 

met de werkgroep Ruimtelijke Ordening, trachten wij 

in dat platform, nog een keerextra op te komen voor 

hetGroen(e) karaktervan Hees en het behoud van ons 

landelijk dorp. Extra alert zijn wij op ons groen omdat 

we in Hees geconfronteerd worden met de nieuwe 

Stadsbrug en er dan, naast de industriële overlast, ook tweemaaI eerder uitstel is de verwachting dat het defini-

nog eens veel verkeersoverlast bij gaat komen . Groen en tieve bestemmingsplan in maart 2008 naar de gemeen-

Park West zijn voor Hees een essentiële buffer tegendie 

overlast. 

WERKGROEP MILIEU 

De werkgroep nam deel aan het Kronenburgerforum 

(onafhankelijk adviesorgaan bij het ontwikkelen van een 

milieugebiedvisie), het Ganzenheuveloverleg (overleg 

gemeente en provincie met milieu en bewonersgroepe

ringen), en het milieuplatform Nijmegen-West/Weurt. 

Het Kronenburgerforum heeft medio 2007 het definitieve 

milieuprogramma Nijmegen West Weurt met de overhe

den besproken. De resultaten van dit programma zullen 

tot 2010 jaarlijks met de overheden worden geëvalueerd. 

De werkgroep hield zich, samen met de milieugroepe

ringen en andere bewonersgroepen, actief bezig met de 

beoordeling van nieuwe en bestaande milieuvergunnin

gen en met de handhaving van bestaande vergunningen. 

In 2007 zijn er in dit kader zienswijzen en bezwaren inge

diend tegen (voor)ontwerp bestemmingsplannen, gedoog

en milieuvergunningen van o.a. de DAR (puin breker), Dura 

Vermeer en de gemeente Nijmegen. 

De Vereniging heeft bij de Raad van State beroep aange

tekend tegen een wijziging in de milieuvergunningvan 

de asfaltcentrale van Dura Vermeer. We zijn gedeeltelijk 

in het gelijk gesteld, namelijk op het punt van de te ruime 

geurnormering. Een nieuwe ontwerp-milieuvergunning 

die Dura Vermeer medio 2007 had ingediend is eind 2007 

door de Provincie Gelderland afgewezen. 

Ook heeft de werkgroep zich actief beziggehouden met de 

milieuaspecten rond de aanleg van de Tweede Stadsbrug. 

In juli 2007 hebben we samen met Leefmilieu onze ziens

wijze ingediend tegen het ontwerp bestemmingsplan 

Stads brug. 

We hebben het afgelopen jaar duidelijk resultaat geboekt, 

maar we moeten alert blijven. Als relatief kleine werkgroep 

Milieu leunen we sterk op de expertise van de milieugroe

peringen in de buurt {Leefmilieu, MOB en GMF). 

WERKGROEP RUIMTELIJKE ORDENING 

Het belangrijkste en meest omvangrijke onderdeel van het 

gemeentelijk plan 'Koers West' is de tweede Stadsbrug die 

langs Hees scheert en in 2012 in gebruik zal worden geno

men. Het ontwerp- bestemmingsplan Stadsbrug is in mei 

2007 door de gemeente Nijmegen in procedure gebracht. 

Hiertegen is door belangengroeperingen en individuele 

personen een overvloed aan zienswijzen ingebracht. Wij 

hebben in juli 2007 samen met Leefmilieu onze zienswijze 

ingediend {67 blz.), die de gemeente noopte procedurele 

en andere wijzigingen in het ontwerp aan te brengen. Na 

teraad zal worden gestuurd voor goedkeuring. Wij zullen 

dit definitieve plan nauwgezet bestuderen om te zien wat 

nog verderverbeterd kan worden ten gunste van Hees (en 

Waterkwartier) . Hiertoe behoren gerechtelijke procedures 

(bestuursrechteren Raad van State) tot de reële mogelijk

heden. Omdat het hele gebeuren rond het bestemmings

plan stadsbrug en Energieweg buitengewoon complex is, 

er onder leiding van Leefmilieu in april2007 een werkgroep 

Tweede Stadsbrug opgericht die zich buigt over mogelijk

heden van haalbare en mogelijk succesrijke procedures 

tegen de verwezenlijking van deze tweede stadsbrug. Hees 

participeert in deze werkgroep. 

Verder hebben we ons intensief bezig gehouden met 

bouwplannen in de wijk. We beperken ons nu met het 

geven van een opsomming van meest in het oog springen

de (bouw) plannen. 

Plan Rosa de Lima: Circa 78 eengezinswoningen en 122 

appartementen deels met zorg zullen worden gereali

seerd. 

Villa l<erkstraat9s:Dit plan is aangenomen. De buurtbe

woners hebben te weinig kritisch en niet tijdig gereageerd 

toen dit nog mogelijk was. Nu horen wij klachten over 

massaliteit en verdwijnen van ruimte en groen. Het plan 

bestaat uit verbouw van de villa tot appartementen en 

realiseren van drie woonblokken met appartementen op 

het achterliggende terrein. 

Café "de Witte Poort": Momenteel wordt de laatste hand 

gelegd aan de renovatie van dit café, boven worden 2 

appartementen en 2 studio's verwezenlijkt. 

Voormalige kwekerij Kerkstraat 187: Na veel overleg tus

sen omwonenden en projectontwikkelaar is men tot 

overeenstemming gekomen over de bouw van 5 villa's. De 

bouwaanvragen zijn ingediend. 

St.jozefklooster Kerkstraat 65: Samen met de Waalboog 

is een plan opgesteld voor een uitbreiding van zorg voor 

oudere geestelijken en particulieren. Daartoe moet het 

losstaande gebouw achter het klooster worden gesloopt 

en vervangen worden door nieuwbouw. Het monumen

tale klooster zelfmoet na de gerealiseerde nieuwbouw 

ook worden gerenoveerd. Aanvraag tot toestemming bij 

diverse ministeries is lopende. Men verwacht midden 2009 

aan de slag te kunnen. 

Villa de Beuken Kerkstraats: Na discussie en een enquête 

bij omwonenden is uiteindelijk gekozen voor handhaving 

van het bestemmingsplan c.q. uitbreidingvan kantoren. 

De huidige uitbouw die qua stijl niet bij de villa hoort 

wordt gesloopt. Een nieuw kantoor niet hoger dan de villa 

en meer naar achtereren op het terrein zal worden gereali -
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seerd . De procedures hiervoor zijn in gang gezet. 

Sancta Maria Bredestraat 170 : Dit klooster fungeerde tot 

voor kort als opvang voor jongere dak- en thuislozen en 

viel onder Are u ris. Het werd grotendeels gerund door vrij

willigers. Doorfusies valt het sinds 2006 onder lrisZorg. 

IrisZorg is een professionele organisatie en wil meer kan

sen voor jongeren scheppen. Zoals de plannen nu gepre

senteerd zijn wil men op het t errein achter het klooster 2 

nieuwe woonpaviljoens bouwen met 53 plaatsen totaal. In 

één paviljoen komt een "Opvang- en observatieafdeling" 

en in het andere paviljoen wonen de deelnemers van het 

"Leerwerkhuis". Het huidige klooster zal inwendig worden 

verbouwd tot een leerwerkhuis en de voorgevel zal wor

den opgeknapt. Er is een klankbordgroep geformeerd van 

omwonenden, waarin Dorpsbelang Hees ook zal participe

ren. De directie van Sancta Maria verwacht in 2010 te kun

nen gaan (ver) bouwen. 

R.O.C. Energieweg 25: De vestiging van de verkeersoplei 

dingen op het ROC-t errein is een slepende kwestie. De 

Vereniging Dorpsbelang Hees staat aan de zijlijn in de dis

cussie tussen omwonenden en het R.O.C. maar is wel zeer 

geïnteresseerd in de uitkomst. Voor omwonenden en VDH 

is het belangrijk dat er geen extra commerciële bedrijven 

of vestigingen bijkomen (sluipende vestiging) aan de Hese 

kantvan de Energieweg. Tijdens de laatste gesprekken is 

gebleken dat er waarschijn lijk een vaststeil i ngsovereen

komst kan worden gesloten metjuridische rechtskracht. 

l<ort door de bocht houdt dit in dat bij vertrek van de 

verkeersopleidingen de oude bestemmingsplan situatie 

weer intreed. Er loopt vanuit VDH nog steeds een bezwaar 

procedure tegen de door het ROC aanvraagde vrijstel-

I i ngsproced ure voor de vestiging van verkeersopleidingen 

Wesseldijk. 

Klooster Wolfhui/seweg 173: Dit pand zal einde 2008 

worden gesloopt en wordenvervangen door een E-vor

mig bouwwerk van 3iagen maar zal aan de kant van de 

Schependomlaan 4lagen bevatten. Voorzover de informa

tie nu reikt zal er samengewerkt worden met een woning

bouwvereniging en richt men zich op sociale woningbouw. 

De bouwplannen zullen eind 2008 aan de omwonenden 

worden getoond. 

KNVB gebouw Schependomlaan 18: Er loopt een bouwaan

vraag voorde bouw voortien appartementen in lijn met 

de voorschriften van het bestemmingsplan. Vanwege een 

procedurele fout werd deze bouwaanvraag afgewezen en 

zal opnieuw ingediend moeten worden 

Stallen uan Carré, Schependomlaan 88: Deze stallen zullen 

worden gesloopt en er voor in de plaats komen zes grond

gebonden woningen. 

Tot zover deze niet complete lijst van actuele projecten 

voor ruimtelijke invulling in Hees en de bemoeienis van de 

Vereniging daarmee. 

Nieuw BestuurVereniging Dorpsbelang Hees 

Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering van 

17 april j.l. traden Johan van der Mee en jan Brauer af, 

respectieve! ijk als voorzitter van hetbestuur en a Is 

bestuurslid. Miny Schennink-Paus en Siebold de Graafwer

den benoemd als nieuwe bestuursleden. Mieke Welsehen 

werd als voorzitter gekozen. Het bestuurvan de Vereniging 

is nu als volgt samengesteld : 
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Mieke Welsehen 

Toon Zondag 

Ton van Seters 

Miny Schennink-Paus 

Siebold de Graaf 

Voorzitter 

Penningmeester 

Secretaris 

Bestuurslid 

Bestuurslid 

Is Hees een Dorp? 
Verslag van het tweede deel van de Algemene Ledenvergadering, het 
debat na de pauze. De nieuwe werkgroep Sociaal bedacht dit debat en 
presenteerde zich voor het eerst. 

jan Brauer citeerde een sprankelende tekst van Jacques 

de Vroomen over het dorp en de dorpelingen en dorpse 

zaken en de beeldvorming daarover door de eeuwen heen. 

Een literaire opsomming. Daarna presenteerde Joop van 

den Bogaard cijfers en feiten over Hees, verzameld uit de 

gemeentelijk wijkmonitor en statistische gegevens 

Daarna werd er gediscussieerd over de steil i ngen: 

HEES BESTAAT NIET! 

WAT HOORTTYPISCH WEL BIJ HEES EN 

WAT PERSÉ NIET? 

WAT IS HET MEEST BEDREIGEND VOOR HEES? 

Vooral het prikkelende pleidooi van een autochtone 

Hesenaar: dhr. van Ra a ij junior was boeiend, over wat 

Hees was en wat het is geworden: was agrarisch en voor 

grondbezitters en kloosters, dus van en voor boeren, bur

gers en buitenlui en is geworden tot een import-wijk waar 

goedbedoelende groene activisten het agrarisch ambacht 

om mogelijk maken en bouw en ontwikkeling tegenhouden 

door conserverend voor behoud van groen te pleiten. 

Het idealistisch dorp Hees, verscholen in lommerrijk 

groen is vooral het Hees van de geïmporteerde elite. 

Ontwikkelingen zijn natuurlijk nodig, maar onze gemeen

schappelijke bedreiging, voor alle Hesenaren is het indu

striegebied en de nieuwe stadsbrug in aantocht: daar 

verbinden de zielen zich in de strijd om bescherming en 

behoud van onze eigen leefomgeving, de Nijmeegse stads

wijk Hees! 

WERKGROEP SOCIAAL 

In elk geval wil de werkgroep Sociaal, of elke andere naam 

die U suggereert, bijvoorbeeld: de werkgroep sociale 

activiteiten of Belevenis Hees, bruggen bouwen in Hees: 

tussen stadsen en autochtonen, tussen oud en meer jong! 

Tussen actief en wellicht noodgedwongen passieven; tus

sen rijk en arm, tussen groen en natuurminnaars; tussen 

bedrijven en woningen en leren (scholen) en werken. 

Daartoe zijn veel meer mensen nodig, die in een van de 

werkgroepen actiefwillen zijn. Vooral in de nieuwe werk

groep sociaal, zijn vele handen nodig ook en vooral voor 

het meehel penvan het voorbereiden en uitvoerenvan 

onzejaarlijkse evenementen: boomfeest dag; activiteiten 

in Park West ,concert; ledenvergaderingen; september 

feest en kerst en nieuwjaarsborreL 

Daarom vragen wij nog een keertje om uw hulp: meld U 

zich aan voor deze werkgroep: wij kunnen uw hulp heel 

goed gebruiken en als ergens de handen uit de mouwen 

kunnen is het hier, voor Hees en ongeacht hoe je over Hees 

denkt: elitair dorp of levendige wijk van Nijmegen. 

U kunt zich aanmelden bij de leden van de werkgroep 

Sociaal: 

Ellen Hoogveld tel: o6 410 o8 662 

Henri Zaad tel: 378 40 03 

Mieke Welsehen tel: 377 8164 

'Tom de Graafvan Seters' huldigtjan Brauer(r) 
en Johan van der Mee 
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Bestuur en leden w erkgroepen 

Bestuur 

Mieke Welschen, voorzitter (vanafq april2oo8) 

Ton van Seters, secretaris 

Toon Zondag, penningmeester 

Siebo ld de Graaf (vanafl7 april 2008) 

Miny Schennink- Paus (vanafl7 april2oo8) 

Johan van der Mee (tot 17 april 2008) 

jan Brauer (tot 17 april2oo8) 

Redactie Stenen Bank 

jan Brauer(e indredactie) 

HenkTermeer 

Jacques de Vroomen 

joop van den Bogaard (Joop is in mei 2008 overleden) 

Wil ma van Seters vanaffebruari 2008 

Hendriek Mulder, vormgeving 

Werkgroep Park West 

Toon van den Berg, voorzitter 

Fransje Brakkee 

Arie Kooy 

Cor van Donk 

Mieke Welsehen secretaris 

jeannette van Mierlo (juli 2007) 

Ma rijke van der Laan (dec 2007) 

Kees Eekhout (dec 2007) 

Andre jannink (dec 2007) 

(werkgroep volgers jasper Teuni ssen, jenny Geurts- klussers de 

heren Hekkingen Rijken) , 

Werkgroep Historie 

jan Brauer 

Anne-Mariejansen 

Lidy Mahler 

HenkTermeer 

Ernest Verhees (vanaf februari 2008) 

Miny Schennink- Paus (vanaf maart 2008) 

Loek janssen, voorzitter (tot maart 2008) 

Ans van Mierlo (tot maart 2008) 

Werkgroep adviseurs/ondersteuners: Paul Eijkhout,jos Hekking, 

Max Ko ldenhof 

Werkgroep Ruimtelijke Ordening 

Johan van der Mee, voorzitter 

Ad Biemans 

Mike Rijken 

Marcel Schm idt 

Ton van Seters 

jan Crijns 

Werkgroep Milieu 

Ton van Seters. voorzitter 

Johan van der Mee 

Paul Buijs 

Website 

Tonvan Seters 

www.dorpsbelanghees.nl 

,~."~~;de-~~~d~·~~~~~~\_----~"-~-~--·--1 
Zaterdag12juli 2.0.00-22.00 uur 

Midsummernight concert in Park West. 

Zaterdag 30 augustus 16.oo-2o.oo uur: 

Dorpsfeest Hees in de tuin van de Petruskerk. 

Vrijdag4juli 

Werkmiddag in Park West 

Gepland 

Werkavonden: Paddenpoel en vlechtheggen 
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ACTIVITEITEN CULTUUR CRITERIUM IN DE PETRUSKERK 

Periode 6 t / m 14 sept.: Culturele manifestatie 

Zondag 14 sept 19.30 u: Bach cantate 

Periode 4 t/ m 12 okt.: Culturele manifestatie 

Zondag 12 okt 19.30 u: Bach cantate 


